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ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN          24 mei 2020 - PP 
 
■■■ OPENING VAN DE VIERING 
 
■ openingslied  (GvL 411) 
 

Christus, die verrezen is, doet ons samenkomen; 
’t maal van zijn gedachtenis, wordt hier blij hernomen. 
Mensen, vrij en opgericht, alleluia, heft uw ogen, 
alleluia,  naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 

 
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven; 

 ’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.      
 Mensen.. 
 
■ begroeting  
 
 
■ kyrie-litanie 
 
            Heer,  die de Vader hebt verheerlijkt 
            door het werk van de verlossing te volbrengen, ontferm U over ons. 
 
koor:    Heer, ontferm U. 

allen:     
            
 
             Christus, die uw heerlijkheid openbaart 
             aan hen die delen in uw lijden,  ontferm U over ons. 
 
koor:   Christus, ontferm U.  

allen:             
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              Heer, die het eeuwig leven schenkt 
              aan allen doe de Vader U gegeven heeft,  ontferm U over ons. 
 
koor:     Heer, ontferm U. 

allen:    
                  
 
              Moge  de almachtige God zich over ons ontfermen,  
              onze zonden vergeven en geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 
 
■ eer aan god  (gesproken) 
 

Eer aan God in den hoge,  en vrede op aarde  
aan de  mensen die Hij liefheeft.  
Wij loven U.  
Wij prijzen U en aanbidden U.  
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.  
Heer, God, hemelse koning, God, almachtige Vader;   
Heer, eniggeboren Zoon,Jezus Christus.  
Heer God, Lam Gods,  Zoon van de Vader;  
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons.  
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.  
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. 
Want Gij alleen zijt de heilige,  
Gij alleen de Heer.  
Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus. 
Met de heilige Geest, in de  heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

 
 
■ openingsgebed 
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■■■ DIENST VAN HET WOORD 

 
■ eerste lezing                                                                                      (Hand. 1,12-14) 
Uit de Handelingen der Apostelen. 
Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden de apostelen van de 
Olijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbats-
afstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze verblijf 
hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, 
Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, zoon van Alfeüs, Simon de IJveraar en 
Judas, de broer van Jakobus. Zij allen bleven eensgezind volharden in het 
gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn 
broeders. 
Woord van de Heer. Wij danken God. 
 
 
 
■ antwoordpsalm  Heel de aarde jubelt en juicht   (GvL 67-1) 
 

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 
alleluia, alleluia! 

 
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, 
loven zijn machtig beleid, 
omdat Hij steeds op wondere wijze 
alles bestuurt in gerechtigheid.              Heel de aarde … 

 
Hij is de God, die ons verblijdde, 
die onze nood heeft verstaan; 
die ons een hemels Paasmaal bereidde 
en zonder vrees door de wereld laat gaan.   Heel de aarde … 

 
Laat alle volken uw almacht vrezen, 
aller lof zij U gewijd, 
laat Heer, uw Naam bezongen wezen,  
in aller eeuwen eeuwigheid.                   Heel de aarde … 
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■ tweede lezing                                                                                  (1 Petr. 4,13-16) 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. 
Dierbaren, verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus; 
dan zult ge juichen van blijdschap, wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. 
Prijst u gelukkig, als men u hoont om de Naam van Christus: het is een teken 
dat de Geest der heerlijkheid, die de Geest van God is, op u rust. Zorgt dat 
niemand van u te lijden heeft als moordenaar of dief of boosdoener of 
aanbrenger. Maar wie als christen lijdt, moet zich niet schamen, maar God 
eren met die naam. 
Woord van de Heer. Wij danken God. 
 

 
 
■ halleluja  - aandragen van het evangelieboek                             allen staan 
 

 

                    
■ evangelie                                                                                            (Joh. 17,1-11a) 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. 
Lof zij U, Christus. 
 
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: “Vader, het uur is gekomen. 
Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers 
macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen, die 
Gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige 
ware God en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus. 
Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen, dat Gij Mij hebt 
opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de 
heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond. Ik heb uw Naam 
geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U 
behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord 
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onderhouden. Nu weten zij, dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt. 
Want de boodschap, die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, en 
zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend, dat Ik van U ben 
uitgegaan, en zij hebben geloofd, dat Gij Mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. 
Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij 
U toebehoren. Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen 
verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, 
terwijl Ik naar U toe kom.” 
Woord van de Heer. Wij danken God. 
 
 

■ acclamatie op het evangelie      
           

               
 

 

■ overweging 
 
■ geloofsbelijdenis  gesproken         
 
Ik geloof in God de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de Maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader. 
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
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Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke Kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen. 
 
 
■ gebeden van de gemeenschap 
 
                Laat ons bidden: 
                    Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons,. 
 
 
 
■■■ DIENST VAN DE TAFEL 
 
■ klaarmaken van de tafel - pianospel 
 
            Bidt, broeders en zusters, … 
 
            Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, 
            tot lof en eer van zijn Naam, 
            tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
          
 
■ gebed over de gaven 
 
 
 
 
■ prefatie   allen staan               prefatie II van Hemelvaart 

 
De Heer zij met u. 
En met uw geest, 
Verheft uw hart. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer, 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en 



7 

overal, die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen 
is ten hemel, voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die Hij 
van U, zijn Vader, heeft ontvangen. Vreugde om het paasfeest vervult 
ons, mensen die op aarde wonen; vreugde vervult de engelen in de 
hemel, de machten en krachten die U loven, die U dit lied toejuichen 
zonder einde:  

 

       
                                                        

 
■ eucharistisch gebed XIIb                                              
 
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons op 
weg en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons 
samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. 
Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij 
herkennen Hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, almachtige 
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God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons 
midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. 

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak 
tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl 
Hij zei: 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 

 

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed.  
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: 
 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 

want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, 

dit is mijn Bloed 

dat voor u en alle mensen wordt vergoten 

tot vergeving van de zonden. 

Blijft dit doen om Mij te gedenken. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

         

 
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij 
verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de 
dood gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw 
heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen 
Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor ons, 
Vader, de weg naar U geopend en begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de 
Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de 
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gaven van zijn lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van ons; dat wij 
op Jezus gelijken. 

Bescherm onze paus N. en onze bisschop N., leer alle gelovigen van uw Kerk 
de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw 
evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat 
wij delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop hen de 
weg aantonen die naar uw liefde leidt. 

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in de vrede van 
Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen 
het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. 

En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats 
is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: 
overvloedig leven in uw heerlijkheid. 

Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de Maagd 
en Moeder God, met uw apostelen en martelaren, met de heilige Petrus en 
Paulus en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en 
U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, 
almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu, en tot in 
eeuwigheid.  Amen. 
 
■ gebed des heren        
 
 Onze Vader, die in de hemel zijt,  
 uw naam worde geheiligd.  Uw rijk kome.  
 Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood;  
en vergeef ons onze schuld,   
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; 
en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. 
 

     Verlos ons Heer van alle kwaad, geef vrede in onze dagen,  
  dat wij gesteund door uw barmhartigheid,  
  vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust,  
  terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop:  
  de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 
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 Want van U is het koninkrijk 
 en de kracht en de heerlijkheid - in eeuwigheid. 
 
■ gebed om vrede - vredewens  
 
 
■ breken van het brood – lam gods             
 

                                          

                              
 
 
 
■ communie   - alleen de priester en diaken gaan te communie 
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BESLUIT VAN DE VIERING 
 
■ slotgebed   
 
■ mededelingen 
 
■ zegen en zending 
 
■ slotlied   (melodie: Gij zijt in glans verschenen - GvL 450) 
 
          Al heeft hij ons verlaten, 

hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen. 
als zonlicht om de bloemen, 
een moeder om haar kind, 
te veel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 

 
Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven en vertrouwen 
tot wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 
 

 


